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Docierają do nas pierwsze in-
formacje o pożarze Mostu 
Łazienkowskiego. Wkrótce 

z ogniem walczy już 40 jednostek 
straży pożarnej, do akcji rusza też 
„Chudy Wojtek” – łódź MPWiK,  
z której pokładu strażacy próbują gasić 
deski składowane pod płytą mostu…  
W niedzielny poranek nad pofalo-
waną jezdnią mostu, jeszcze unosi się 
dym. W poniedziałek rano warszawia-
cy utknęli w potężnych korkach…

Narodziny mostu
Tylman z Gameren był jednym  

z najlepszych architektów doby ba-
roku działających w Polsce. Pracował 
między innymi dla bogatego magnata 
Stanisława Herakliusza Lubomirskie-
go. Marszałek w 1674 roku zakupił 
tereny Ujazdowa, pragnąc stworzyć 
samotnię, w której mógłby odpocząć 
od gwaru warszawskich ulic. Tylman 
realizuje plany marszałka i projektuje 
niewielki pawilon na wyspie otoczo-

nej wodą, który ze względu na funk-
cję zaczęto nazywać Łaźnią. Od jego 
nazwy teren określano Łazienkami. 
W dwudziestoleciu międzywojen-
nym pojawia się ulica Łazienkowska, 
a w 1971 roku rozpoczyna się budo-
wa trasy szybkiego ruchu zwanej Tra-
są Łazienkowską, której częścią jest 
Most Łazienkowski. Tak oto nazwa 
samotnii Lubomirskiego przetrwała 
w nazewnictwie warszawskim do dziś.

Gdy pierwszy sekretarz PZPR, 
Edward Gierek, rzucił hasło „budo-
wy drugiej Polski” pewnie nikt nie 
przypuszczał, że w nadchodzących 
latach tak wiele się zmieni. Dawno 
porzucone inwestycje ruszyły z ko-
pyta. W Warszawie rozpoczyna się 
odbudowa Zamku Królewskiego, 
powstaje Dworzec Centralny, pną się 
w górę gmachy hoteli Forum i Vic-
torii. Polacy w sklepach mogą kupić 
coca-colę a po ulicach jeżdżą małe i 
duże fiaty. Do pełni szczęścia brakuje 
jeszcze nowoczesnej trasy szybkie-

go ruchu, która rozładowałaby tłok 
na warszawskich mostach, których 
wówczas było trzy.

Plany nowoczesnej arterii ko-
munikacyjnej w miejscu Trasy Ła-
zienkowskiej powstały już przed II 
wojną światową. Za prezydentury 
Stefana Starzyńskiego planowano 
aleję Marszałka Piłsudskiego, ale jak 
w przypadku innych inwestycji wy-
buch wojny uniemożliwił realizację 
planów. Do pomysłu powrócono po 
wojnie, jednak brak funduszy i nie-
chęć Władysława Gomułki torpedo-
wały plany projektantów.

Sytuacja odwraca się za sprawą 
wspomnianego towarzysza Edwar-
da. Do pracy rusza 100 inżynierów 
projektantów oraz 3000 robotników, 
którzy przez 3 lata w pocie czoła bu-
dują trasę, aby zdążyć na 30-lecie ist-
nienia PRL. Zdążyli. W lipcu 1971 
roku gazety tryumfalnie informują 
o otwarciu trasy wraz z nowym mo-
stem, a jedną z pierwszych osób, któ-

…jasna, długa, prosta, szeroka  
n tekst: sebastian Łabęda

Gdy 14 lutego w Warszawie zapadał zmierzch, nikt nie przypuszczał, że naj-
bliższe godziny przyniosą złe informacje. Zakochani wędrują po ulicach, w 
restauracjach stoliki są zajęte przez szczebioczące pary, sale kinowe pełne 

podczas seansu 50 twarzy Greya. Jest miło i jak na luty wyjątkowo ciepło. na-
prawdę gorąco robi się jednak około godziny 18.00. 
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re przejechały po rozłożonym na niej 
gładkim, albańskim asfalcie, był to-
warzysz Leonid Breżniew odwiedza-
jący Polskę z okazji jubileuszu PRL. 
Na fotografiach z tamtych dni widzi-
my tysiące ludzi zgromadzonych na 
trasie przejazdu, machających przy-
jaźnie chorągiewkami.

Sława
Tłumy odwiedzały trasę dużo 

wcześniej. Trasa Łazienkowska była 
modnym miejscem do spacerów war-
szawiaków, a dla przyjezdnych gości 
stałym punktem zwiedzania stoli-
cy. Ludzie byli autentycznie dumni  
z nowo powstającej inwestycji i żywo 
się nią interesowali, a najbardziej 
cieszył nowy most. W 1981 roku 
nadano mu imię generała Zygmunta 
Berlinga. W styczniu 1998 roku po-
wrócono do pierwotnej nazwy: Most 
Łazienkowski. 

Trasa Łazienkowska stała się po-
pularnym plenerem i tłem dla licz-
nych produkcji filmowych. Do dziś 
pamiętamy głównie serial telewizyjny  
o dzielnym inżynierze Karwowskim, 
do którego zdjęcia kręcone były na au-
tentycznym placu budowy. Warto też 
wspomnieć obrazy: Przepraszam, czy 
tu biją i Con amore. Do popkultury 
przeszły też sceny z filmu Miś Stanisła-
wa Bareii i piosenka junaków, którzy 
budują „jasną, długą prostą, szeroką 
jak morze Trasę Łazienkowską”.

jak morze Trasa Łazienkowska!
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Podczas budowy mostów jednym 
z najważniejszych momentów jest 
połączenie przęseł. Na moście Ła-
zienkowskim inżynierowie dokonali 
tego 12 września 1973 roku. Pięć 
stalowych przęseł opartych na sześciu 
filarach osiągnęło wówczas docelo-
wą długość 424,5 m, a inżynierowie 
pracujący równolegle z dwóch stron, 
mogli przejść na drugi brzeg suchą 
stopą. Prawie dokładnie dwa lata 
później, w 1975 roku jadący mo-
stem zobaczyli niepokojące zjawisko.  
Z otworów dylatacyjnych na pół-
nocnej jezdni zaczęły wydobywać się 
kłęby dymu. Wkrótce okazało się, 
że pali się drewniany podest mostu, 
przeznaczony do prac konserwacyj-
nych. Wtedy w płycie mostu nawier-
cono otwory, przez które przepchano 
węże strażackie i po siedmiu godzi-
nach pożar został ugaszony. Wieść  
o spaleniu mostu w Warszawie obie-
gła wówczas Europę, gazety w Wied-
niu na swoich stronach pytały: Jak 
można spalić stalowy most?. Niestety, 
powiedzenie Polak mądry po szkodzie  
w tym przypadku nie okazało się 
prawdziwe, drewniane pomosty 

pozostawiono pod jezdniami, za-
bezpieczając je odpornym na ogień 
azbestem. W ostatnich tygodniach  
w ramach prac remontowych azbest  
z desek zdjęto i zamierzano drewnia-
ne podesty zastąpić stalowymi kra-
townicami. Niestety, nie zdążono, 
ogień pojawił się szybciej… 

Straty w 1975 roku liczone były 
na 36 milionów ówczesnych złotych, 

natomiast straty A.D. 2015 liczone 
są na 110 lub więcej milionów zło-
tych – tyle ma kosztować odbudowa 
zniszczonej przeprawy. Most Ła-
zienkowski po pożarze w 1975 roku 
był zamknięty przez kilka miesięcy.  
W ostatnich dniach władze miasta 
ogłosiły, że odbudowa po ostatnim 
pożarze zakończy się pod koniec 
roku. No cóż, trzymamy kciuki. n


